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17 februari schooljaar 2022-2023 
Volg ons op : 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/ 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, https://www.obs-

wereldwijs.nl/activiteitenkalender/ 

 als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer 

informatie over de activiteit 

18 februari tm 5 maart Voorjaarsvakantie 

kinderen 

20 t/m 24 februari Studie/werkweek voor 

Wereldwijs 

7 maart Oriëntatie ochtend voor 

nieuwe ouders 9.00-10.30 

16 maart Inlooplessen alle groepen 

8.25-9.00 

17 maart Nieuwsbrief 11 

 

 

 

 

Wederom uw aandacht voor de 

verkeerssituatie rondom school! 

We willen volgens ons allemaal dat kinderen vellig naar 

school kunnen gaan. We krijgen echter onophoudelijk 

klachten waarbij duidelijk is dat uw verkeersgedrag niet in 

orde is. Auto’s die midden op de weg staan te wachten,  

verkeersopstopping, schelden, vinger opheffen en ga maar 

door ( in het bijzijn van kinderen) en het leidt bovenal tot 

onveilige situaties voor uw kinderen. 

Ik vraag u nogmaals u te gedragen! 

En kom lopend of op de fiets waar het maar kan. Geef het 

goede voorbeeld!  

De wijkagent is op de hoogte van de klachten en 

handhaving en politie zullen dus ook helaas weer vaker 

komen surveilleren. 

Het Ouderpanel van ZuidOost organiseert hier een avond 

over op  29 maart 2023  van 18:00 – 20:00 uur 

Wilt u hierover meepraten? Neem dan contact op 

met de MR:  mr@obs-wereldwijs.nl 

MR Nieuws: 

De MR heeft vorige week weer een vergadering gehad. 
Daarin is de begroting voor 2022 goedgekeurd en tevens 
het vakantie/studiedagenrooster voor het schooljaar 2023-
2024. Verder heeft de MR kennis genomen van het SOP 
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van Wereldwijs, een School Ondersteunings Profiel. De 
Intern Begeleiders hebben hierin beschreven welke 
externe hulp school inschakelt mocht een kind dat nodig 
hebben, op welk vlak dan ook. Deze SOP is binnenkort 
terug te vinden op de website. 

Meer lezen over de MR zie de website: 

https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/mr/ 

Nieuw ouderlid Emma Manhoef stelt zich voor: 

Sinds dit schooljaar 
ben ik lid van de 
oudergeleding van 
de MR van 
Wereldwijs. Mijn 
zoon Baran zit in 
groep 7. Zijn broer 
Rojan zit al een 
aantal jaar niet 
meer op 
Wereldwijs; hij 
studeert 
Vakmanschap 
&Veiligheid 
(defensie) op het 
ROC. Met een 
positief-kritische 

houding wil ik meedenken met de school en met ouders. 
Spreek mij vooral aan als je vragen of opmerkingen hebt. 

Concerten leerorkest 

Die waren weer geweldig. Het is zo bijzonder om iedereen 
samen te horen en zien spelen! 

 

Groep 8 had het eindconcert! En alle kinderen kregen hun 
diploma 

Afsluiten thema 

Dank voor uw komst bij de afsluiting van het thema in de 
groepen. Erg leuk dat u hiervoor tijd heeft kunnen 
vrijmaken. 

En voor wie niet kon… vraag er naar bij uw kind! Die kan 
vast prima vertellen over het thema en wat er is 
onderzocht en gespeeld. 

Thema bouwen: 

 

 

Mooie feedbackformulieren voor presenteren die ook 

thuis werden ingevuld! 

https://www.obs-wereldwijs.nl/ouderbetrokkenheid/mr/


 

 


